Türkçe konuşan veliler için lütfen tıklayınız:

23 Mart 2020 Pazartesi gününe ait düzenlemeler:
Sevgili ögrencilerimiz ve saygi deger velilerimiz,
okul kapanmasının ilk haftası geride kaldı ve zor koşullar doğrultusunda çok
olumlu bir ara değerlendirme yapabiliriz. Okulumuzun 1000'den fazla öğrencisinin
beş istisna dışında hepsine dersler ve görevler verildi. Bu Paskalya tatiline kadar
haftalık olarak devam edecektir. Birlikte bu Corona Krizini kabul edip etkileyici
bir şekilde birlikte çalisip ve bunu başaracagiz.
Bu özel zamanda güvenilir bir bilgi akışı çok önemlidir. Bu nedenle, size Corona
virüsü ile ilgili tüm önemli olaylar ve okul operasyonları üzerindeki etkileri
hakkında bilgilendirdiğimiz ana sayfamızı kullanmaya davet ediyoruz.
Türk asıllı anne-babalarımız için Corona virüsü ile türkçe olarak nasıl başa
çıkabildiğimize ilişkin mesajları da yazdık.
5 ila 10 inci sınıflarda öğrencilere görev verilmesi için gerekli materyallerin sınıf
ögretmenleri üzerinden gönderilmesi ve evdeki öğrenciler tarafından işlenmesi
zorunludur. Bu işlem Çarşamba gününe kadar henüz gerçekleşmediyse, lütfen ilgili
öğrenciler e-posta yoluyla sınıf öğretmeninize başvurunuz. Örneğin sınıf
öğretmeni Münstermann: muenstermann@gesamtschule-moers.de.
Lise öğrencileri ve öğretmenler arasındaki iletişim Moodle öğrenme platformu
aracılığıyla kurulmaya devam etmektedir.
12. siniflar için başka bir önemli ipucu: Şimdi sıkılaştırılmış ilk düzenlemeler
nedeniyle, ara ştirma Tezin (Facharbeit) şimdilik online gönderilmesi gerekiyor.
Tezlerinizi, PDF dosyası olarak sorumlu öğretmenin e-posta adresine elektronik
ortamda gönderilmelidir. Öğretimin yeniden başlamasından sonra, orijinalinide
teslim edilmelidir. Başvurular için son tarih 27 Mart 2020, 12:30 (öğretmenin eposta konusuna giriş) değişmeden kalır!
Şu anda 10. Güncel bilgiler, www.schuliministerium.nrw.de'daki NRW Eğitim
Bakanlığı'nın ana sayfasında da bulabilirsiniz. Bu sayfada 23.03.2020 tarihinden
itibaren değiştirilen okullarda acil bakım koşullarını da bulabilirsiniz. Acil bakım
için okula gelen talepler sekretariat@gesamtschule-moers.de e-posta ile
gönderilmelidir.
Öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak birinci önceliğimiz
olmaya devam etmektedir. Bu şekilde, okulumuzun öğrencilerinde veya
öğretmenlerinde herhangi bir Corona hastalığı vakasından haberdar olmadığımızı
da bildirebiliriz.

Biz, yani veliler, öğretmenler ve öğrenciler, öğrenmemizin başarısından ortaklaşa
sorumlu olmaya devam ediyoruz. Her zamanki gibi, ancak, her bir öğrenci daha da
önemlidir. Ev işleri yüksek derecede disiplin gerektirir, ancak aynı zamanda
bağımsız öğrenme için yeni olanaklar da açar, örneğin yeni medya ile. Bu şimdi
kullanılmalı ve bundan sonraki zaman içinde sizinle birlikte alınmalıdır.
Okulun kapanmasının zor bir dönemden mümkün olan en iyi şekilde kapatılmasını
sağlamak için, ilgili tüm öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin aktif desteğine
güvenmeye devam ediyoruz.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.
Saygilarimla ve en önemlisi sa ğlikli kalin!
Rolf Grüter (okul müdürü)

